Skickas till:
Lantmäteriet
Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje
BLANKETT

Ansökan i inskrivningsärende - Ställföreträdare
1. Fastighet
Ange fastighetens officiella beteckning inklusive kommun, till exempel Gävle
Torp 1:1.
Kommun:

Fastighet (namn och nummer):

Kommun:

Fastighet (namn och nummer):

2. Ny ställföreträdare
Namn:

Personnummer:

3. Fakturamottagare
Även mottagare av underrättelse.
Namn:

Personnummer:

Adress:

Telefon dagtid:

Postnummer och ort:

E-post:

4. Övriga upplysningar

Lantmäteriet, TELEFON 0771-63 63 63 E-POST lantmateriet@lm.se WEBBPLATS www.lantmateriet.se

LANTMÄTERIET

5. Underskrift av ställföreträdaren
Jag anmäler härmed att ägarna till ovanstående fasta egendom – som är taxerad
som lantbruksenhet – utsett mig till ställföreträdare enligt Lag (1989:31) om
förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter.
Enligt ovan angivna lag svarar ställföreträdaren för den löpande förvaltningen
av fastigheten enligt de riktlinjer och anvisningar som delägarna meddelar.
Lagen ger dock inte behörighet att överlåta fastigheten eller del av den, att inteckna eller pantsätta fastigheten eller att upplåta nyttjanderätt eller annan rättighet i fastigheten för längre tid än fem år eller för någons livstid. Inte heller
har ställföreträdaren behörighet att upplåta nyttjanderätt i fastigheten om avtalet kan bli förlängt på begäran av nyttjanderättshavaren. Det innebär att om
ställföreträdaren ska kunna göra något av detta behöver han/hon någon annan
form av behörighet, till exempel en fullmakt från delägarna.
Härmed intygar jag på heder och samvete att bestämmelserna i Lag (1989:31)
om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter har iakttagits vid valet av
ställföreträdare.

___________________________________________________
Underskrift av ställföreträdaren

Namnförtydligande

OM PERSONUPPGIFTER

I samband med din ansökan kommer Lantmäteriet att behandla de personuppgifter vi
fått från dig. När Lantmäteriet samlar in personuppgifter ska myndigheten lämna information om den behandling av personuppgifter som görs. Informationen går att hitta
på hemsidan www.lantmateriet.se/personuppgifter eller genom att kontakta Kundcenter på telefonnummer 0771-63 63 63.

Bildruta 1 Information om att ta emot myndighetspost digitalt. Detta genom att skaffa en digital brevlåda
och tjänsten Mina meddelanden.
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